
Communio 
Dícite: pusillánimes, confortámini et 

nolíte timére: ecce, Deus noster véniet 

et salvábit nos. (Is 35:4) 
1. Læténtur desérta et ínvia, et exúltet 

solitúdo et flóreat quasi lílium. 

2. Glória Líbani data est ei, decor 

Carméli et Saron. 

3. Ipsi vidébunt glóriam Dómini, 

majestátem Dei nostri. 

4. Confortáte manus dissolútas et 

génua debília roboráte. 

 

KOMUNIJA 

Sakykite: „Silpnadvasiai, būkite 
sustiprinti ir nebijokite; štai mūsų 
Dievas ateis ir mus išgelbės“. (Is 
35:4) 
1. Pradžiugs dykuma ir tyrlaukiai, 
krykštaus dykvietė ir žydės kaip 
lelija. 
2. Jai suteikta bus Libano šlovė, 
Karmelio ir Šarono didingumas. 
3. Jie Viešpaties šlovę matys, 
didingumą mūsų Dievo. 
4. Duokite jėgų pavargusioms 
rankoms, paremkite drebančius 
kelius. 

  

Postcommunio 
Implorámus, Dómine, cleméntiam 

tuam: ut hæc divína subsídia, a vítiis 

expiátos, ad festa ventúra nos 

praeparent. 

POSTKOMUNIJA 

Maldaujame, Viešpatie, tavo 
mielaširdystės, kad ši dieviškoji 
pagalba mus, iš ydų atpirktus, 
parengtų būsimajai iškilmei. 
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Proprium Missæ 

DOMINICA III ADVENTUS 

III ADVENTO SEKMADIENIS  
 

           
 

Introitus 
Gaudéte in Dómino semper: íterum 

dico, gaudéte. Modéstia vestra nota 

sit ómnibus homínibus: Dóminus enim 

prope est. Nihil sollíciti sitis: sed in 

omni oratióne petitiónes vestræ 

innotéscant apud Deum. 

Ps. Benedixísti, Dómine, terram tuam: 

avertísti captivitátem Iacob. (Phil 4:4-
6, Ps 84:2) 

INTROITAS 

Visada džiūgaukite Viešpatyje, dar 
kartą sakau – džiūgaukite; jūsų 
nuosaikumas tebus žinomas visiems 
žmonėms; Dievas yra arti. Dėl nieko 
nesirūpinkite, bet kiekvienoje 
maldoje jūsų prašymai tesidaro 
žinomi Dievui. 
Ps. Palaiminai, Viešpatie, savąją 
žemę, panaikinai Jokūbo vergystę. 
(Fil 4:4-6, Ps 84:2) 

  

Collecta 
Aurem tuam, quaesumus, Dómine, 

précibus nostris accómmoda: et 

mentis nostræ ténebras, grátia tuæ 

visitatiónis illústra. 

KOLEKTA 

Prašome, Viešpatie, priderink savąją 
ausį prie mūsų maldavimų ir mūsų 
sielos tamsybes nušviesk savojo 
apsilankymo malone.  

  

Epistola 
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad  
Philippénses (Philipp 4:4-7) 
Fratres: Gaudéte in Dómino semper: 

íterum dico, gaudéte. Modéstia vestra 

nota sit ómnibus homínibus: Dóminus 

prope est. Nihil sollíciti sitis: sed in 

omni oratióne et obsecratióne, cum 

gratiárum actióne, petitiónes vestræ 

innotéscant apud Deum. Et pax Dei, 

quæ exsúperat omnem sensum, 

custódiat corda vestra et intellegéntias 

vestras, in Christo Iesu, Dómino 

nostro. 

EPISTOLĖ 

Skaitinys iš šv. Apaštalo Pauliaus 
laiško Filipiečiams (Fil 4:4-7) 
Broliai, visuomet džiaukitės 
Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! 
Jūsų meilumas tebūna žinomas 
visiems. Viešpats yra arti! Niekuo 
perdaug nesirūpinkite, bet visuose 
reikaluose malda ir prašymu su 
padėka jūsų troškimai tesidaro 
žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, 
pranokstanti visokią išmintį, sergės 
jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje, 
mūsų Viešpatyje. 



  

Graduale 
Qui sedes, Dómine, super Chérubim, 

éxcita poténtiam tuam, et veni. 

V. Qui regis Israël, inténde: qui 

dedúcis, velut ovem, Ioseph. Allelúia, 

allelúia. (Ps 79:2; 79:3) 

GRADUALAS 

Viešpatie, kuris sėdi aukščiau už 
cherubinus, sužadink savąją galią ir 
ateik. 
V. Tu, kuris valdai Izraelį, atkreipki 
dėmesį, Tu, kuris vedi Jokūbą tarsi 
avį. Aleliuja, aleliuja. (Ps 79:2; 79:3) 

  

Alleluia 

Excita, Dómine, potentiam tuam, et 

veni, ut salvos fácias nos. Allelúia. (Ps 
79:2) 

ALELIUJA 

Viešpatie, sužadink savąją galią ir 
ateik, kad mus išgelbėtum. Aleliuja. 
(Ps 79:2) 

  

Evangelium 
Sequéntia sancti Evangélii secundum 
Ioánnem (Ioann 1:19-28) 
In illo tempore: Misérunt Iudaei ab 

Ierosólymis sacerdótes et levítas ad 

Ioánnem, ut interrogárent eum: Tu 

quis es? Et conféssus est, et non 

negávit: et conféssus est: Quia non 

sum ego Christus. Et interrogavérunt 

eum: Quid ergo? Elías es tu? Et dixit: 

Non sum. Prophéta es tu? Et 

respondit: Non. Dixérunt ergo ei: Quis 

es, ut respónsum demus his, qui 

misérunt nos? Quid dicis de te ipso? 

Ait: Ego vox clamántis in desérto: 

Dirígite viam Dómini, sicut dixit Isaías 

Prophéta. Et qui missi fúerant, erant ex 

pharisaeis. Et interrogavérunt eum, et 

dixérunt ei: Quid ergo baptízas, si tu 

non es Christus, neque Elías, neque 

Prophéta? Respóndit eis Ioánnes, 

dicens: Ego baptízo in aqua: médius 

autem vestrum stetit, quem vos 

nescítis. Ipse est, qui post me ventúrus 

est, qui ante me factus est: cuius ego 

EVANGELIJA 

Šventosios Evangelijos pagal Joną 
tęsinys (Jn 1:19-28) 
Anuo metu toks buvo Jono 
liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės 
atsiuntė pas jį kunigų ir levitų 
paklausti: „Kas tu esi?“ Jis 
prisipažino nesigindamas. Jis 
prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“ Jie ir 
vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“ 
Jis atsakė: „Ne!“ – „Tai gal tu 
pranašas?“ Jis atsakė: „Ne!“ Tada jie 
tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes 
galėtume duoti atsakymą tiems, 
kurie mus siuntė? Ką sakai apie 
save?“ Jis tarė: „Aš – tyruose 
šaukiančiojo balsas: Taisykite 
Viešpačiui kelią!, kaip yra kalbėjęs 
pranašas Izaijas“.Atsiųstieji buvo iš 
fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai 
kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, 
nei Elijas, nei pranašas?“ Jonas jiems 
atsakė: „Aš krikštiju vandeniu. O 
tarp jūsų stovi tas, kurio jūs 
nepažįstate, kuris po manęs ateis, – 

non sum dignus ut solvam eius 

corrígiam calceaménti. Hæc in 

Bethánia facta sunt trans Iordánem, 

ubi erat Ioánnes baptízans. 

jam aš nevertas atrišti kurpių 
dirželio“. Tai atsitiko Betanijoje, 
anapus Jordano, kur Jonas krikštijo. 

  

Offertorium 

Benedixísti, Dómine, terram tuam: 

avertísti captivitátem Iacob: remisísti 

iniquitatem plebis tuæ. (Ps 84:2) 

OFERTORIUMAS 

Palaiminai, Viešpatie, savąją žemę; 
panaikinai Jokūbo vergystę; atleidai 
savosios tautos neteisumą. (Ps 84:2) 

  

Secreta 

Devotiónis nostræ tibi, quaesumus, 

Dómine, hóstia iúgiter immolétur: 

quæ et sacri péragat institúta mystérii, 

et salutáre tuum in nobis mirabíliter 

operétur. 

SEKRETA 

Viešpatie, meldžiame, kad mūsų 
aukos būtų nuolat aukojamos, kad ir 
sakramentinės apeigos būtų atliktos 
ir Tavo išganymas nuostabiai 
mūmyse veiktų. 

  

Præfatio de ss. Trinitate 
Vere dignum est, aequum et salutare, 

nos tibi semper et ubique gratias 

agere: Domine sancte, Pater 

omnipotens, aeterne Deus. Qui cum 

unigenito Filio tuo et Spiritu Sancto 

unus es Deus, unus es Dominus: non in 

unius singularitate personae, sed in 

unius Trinitate substantiae. Quod 

enim de tua gloria, revelante te, 

credimus, hoc de Filio tuo, hoc de 

Spiritu Sancto sine differentia 

discretionis sentimus. Ut in 

confessione verae sempiternaeque 

Deitatis, et in personis proprietas et in 

essentia unitas, et in majestate 

adoretur aequalitas. Quam laudant 

Angeli atque Archangeli, Cherubim 

quoque ac Seraphim: qui non cessant 

clamare quotidie una voce dicentes: 

Sanctus. 

ŠVČ. TREJYBĖS PREFACIJA 

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir 
išganinga, visur ir visada Tau dėkoti, 
šventas Viešpatie, visagali Tėve, 
amžinasis Dieve, kuris su vienatiniu 
tavo Sūnumi ir Šventąja Dvasia esi 
vienas Dievas ir vienas Viešpats – 
nėra tai Asmens vienumas, bet 
vienos prigimties Trejybė. Juk tai, ką 
per tavąjį apreiškimą apie tavo 
garbę tikime, be jokio skirtumo 
pripažįstame Sūnui ir Šventajai 
Dvasiai, kad, išpažįstant tikrą ir 
amžiną Dievystę, būtų šlovinamas ir 
Asmenų skirtingumas, ir jų 
prigimties vienumas, ir jų lygus 
didingumas. Jį garbina Angelai ir 
Arkangelai, Cherubinai ir Serafimai; 
kasdien nepaliauja garsiai šlovinti, 
vienu balsu tardami: Šventas. 

  


